
“CAP DE SETMANA A HORTA DE SANT JOAN” 
PENYARROIA DE TASTAVINS – FONTDESPALDA AMB LLAGUT PER L’EBRE 

 OLIVERES MIL.LENARIES A ULLDECONA I LA RUTA DE L’ART DE'N PAU PICASSO 

Sortida:  28 de Maig  Durada: 3 dies 

1er Dia:  MANRESA / HORTA DE S.JOAN / PALAU BELSA-SANTUARI DE LA FONT I PENYARROIA 
Sortida al matí, amb parada en ruta per esmorzar amb: Pa amb Tomàquet i Embotits, Vi, Aigua i cafè.  
Anirem fent la nostra ruta, fins arribar a Horta de Sant Joan. Instal·lació al nostre hotel i dinar. Després de reposar 
una estoneta, continuarem el nostre viatge fins a Penyarroia de Tastavins, situada a la província de Terol. El seu nom 
li deu al color vermellós de les roques del Masmut, una bella estampa natural i rocallosa que li fa d’abric. Destaca de 
la població la seva arquitectura civil i religiosa, així com l’antiga llotja, l’església de Santa María, les balconades de 
fusta, o l’antic Castell defensiu, actualment convertit en mirador. Un dels punts més visitats del poble, és sense 
dubte, el Santuari de La Verge de La Font, obra del segle XIV situat al costat del riu Tastavins, amb un preciós claustre 
enjardinat, i amb un magnífic sostre artesanat d’estil mudèjar. Després d’aquestes visites, anirem fins a Fontespalda, 
on visitarem el Palau Belsa, màxim exponent de l’esplendor i la prosperitat del barroc i el renaixement. La família 
Belsa, continua conservant aquest ric patrimoni, que compta amb més de 3.000 metres quadrats. Acabada la visita, 
tornarem cap a l’hotel. Sopar i allotjament.  

2on Dia:  HORTA DE S.JOAN / ULLDECONA / AMB LLAGUT PER L’EBRE / HORTA DE S.JOAN 
Esmorzar a l’hotel, i sortida al matí cap a la vila d’Ulldecona, on farem visita guiada d’aquesta històrica vila, destacant 
la figura del seu Castell, el qual, al llarg del temps gracies a la seva situació estratègica, fou clau per al control del 
territori. Va ser habitat per Ibers, per musulmans per passar definitivament a mans cristianes. També és d’admirar el 
seu Museu natural, dedicat a les Oliveres Mil·lenàries que compta amb 35 exemplars, algun dels quals s’acosta als 
2.000 anys de vida.  Retorn a l’hotel per dinar i a la tarda, baixarem fins al riu Ebre, on farem un divertit recorregut 
en un llagut, una reproducció Fidel de les antigues embarcacions que s’utilitzaven per transportar mercaderies, i que 
durant el trajecte, ens durà a conèixer els magnífics boscos de ribera, la flora i la fauna, així com la seva interessant 
història. Acabada la excursió, retorn cap a l’hotel per sopar i dormir. 

3er Dia:  HORTA DE S.JOAN I PAU RUIZ PICASSO / MANRESA 
Esmorzarem a l’hotel, i després anirem a fer un agradable passeig, amb visita guiada a Horta de Sant Joan. 
Coneixerem la població més antiga, i també descobrirem els racons on el pintor malagueny va fer-hi vida durant les 
seves estades a la vila. Acabarem al Centre Picasso, lloc d’homenatge permanent a l’artista, que aplega, de la forma 
més fidel possible, reproduccions de les obres que va realitzar a Horta. A migdia, tornarem de nou a l’hotel, on 
celebrarem un dinar de comiat com cal. A la tarda, a hora convinguda, iniciarem el viatge de retorn cap a casa. 

PREU PER PERSONA  (Habitació doble) 288  €uros 
Suplement Habitació Individual  50  €uros 

El preu inclou:  Viatge en còmode autocar climatitzat. Guia acompanyant. Totes les visites i excursions detallades al 
programa. Esmorzar del primer dia. Pensió Completa amb vi, aigua i cafè inclòs a tots els àpats. Hotel familiar amb 
menjar casolà a Horta de Sant Joan. Entrades al Santuari de La Font, al Palau Belsa, i al Centre Picasso d’Horta. Visites 
guiades a Penyarroia, Palau Belsa, Ulldecona i Horta de S.Joan. Recorregut en Llagut per l’Ebre. Assegurança 
d’assistència en viatges i l’Iva. 

No inclou: Extres personals. Allò no especificat com a inclòs. 
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